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গভর্ নর হ াকল পাবরিাবরক সব িংসতা বিবিমালা পোম্বকজ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

বিবিমালা S.1557/A.4496 পাবরিাবরক সব িংসতার ঘটর্ায় িেক্তিম্বক ইউটটবলটট 

কম্বপ নাম্বরের্ সাবভনম্বসস হিম্বক মুি করা আিেেক কম্বর  

  

বিবিমালা S.1555A/A.465-A পাবরিাবরক সব িংসতার ভুিম্বভাগীম্বের জর্ে তাম্বের 

হভাটার বর্িন্ধর্ তিে হগাপর্ রাখা স জতর কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ এক্টি পাথরবাথরক্ সথ িংসতা থবথিমালা পযাকক্জকক্ আইর্ 

থ কসকব স্বাক্ষর ক্রকলর্। থবথিমালা S.1557/A.4496 পাথরবাথরক্ সথ িংসতার ঘির্ায় বযক্তিকক্ 

ইউটিথলটি ক্কপ নাকরশর্ সাথভনকসস হিকক্ মুি ক্রা আবশযক্ ক্কর। থবথিমালা S.1555A/A.465-A 

পাথরবাথরক্ সথ িংসতার ভুিকভাগীকের জর্য তাকের হভািার থর্বন্ধকর্র তিয জর্সম্মুখ হিকক্ 

হগাপর্ রাখার আকবের্ ক্রা স জতর ক্রকব।  

  

"আমার মা সারাজীবর্ পাথরবাথরক্ সথ িংসতার ভুিকভাগীকের জর্য ক্াজ ক্করকে, এবিং আথম 

থর্র্ নাতর্ বন্ধ ক্রা ও ভুিকভাগী ও পথরবাকরর প্রকয়াজকর্ সমি নর্ ক্রার এই থমশর্ অবযা ত 

রাখকত হপকর গথব নত," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ইউটিথলটি হক্াম্পাথর্গুথলর জর্য পাথরবাথরক্ 

সথ িংসতার ভুিকভাগীকের চুক্তি হিকক্ মুি ক্রা আবশযক্ ক্রার ফকল, র্তুর্ বাথিকত থর্কজর 

পাকয় ো াঁি  ওয়ার জর্য হচষ্টায় িাক্ার সময় তাকের প্রকয়াজকর্র জর্য অি ন সাশ্রয়  য় এবিং র্তুর্ 

এইসব বাথির টিক্ার্া হগাপর্ রাখা থর্ক্তিত ক্কর হর্ ভুিকভাগীরা র্াকত থর্রাপকে জীবর্র্াপর্ 

ক্রকত পাকর।"  

  

থবথিমালা S.1557/A.4496 পাথরবাথরক্ সথ িংসতার ঘির্ায় ইউটিথলটি ক্কপ নাকরশর্ সাথভনকসস 

হিকক্ বযক্তিকের মুি ক্রার আবশযক্তা সিংথিষ্টতায় জর্কসবা আইর্ সিংকশাির্ ক্কর। 

থবথিমালাটি পাথরবাথরক্ সথ িংসতার ভুিকভাগীকের জর্য এক্টি মুক্তির উপায় প্রোর্ ক্কর র্াকত 

ক্কর তাকের এমর্ এক্টি স্থাকর্র হসবার জর্য মূলয পথরকশাি ক্রকত র্া  য় হর্খার্ হিকক্ তারা 

পাথলকয় একসকে।  

  

বসম্বর্টর হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "েুভনাগযজর্ক্ সতয  কে পাথরবাথরক্ সথ িংসতার 

ভুিকভাগীকের জর্য সুরক্ষা থর্ক্তিত ক্রকত থর্উ ইয়ক্ন হেিকক্ আকরা ক্াজ ক্রকত  কব। র্খর্ 

ভুিকভাগীরা তাকের জীবর্কক্ সম্মুকখ অগ্রসর ক্রার হচষ্টা ক্করর্ তাকের ইউটিথলটি চুক্তি হিকক্ 

জথরমার্া োিা হবর  কয় আসকত পারা উথচত। এই গুরুত্বপূর্ ন থবথিমালাকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর 



ওক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যবাে জার্াই এবিং ভুিকভাগীকের পুর্ব নাসকর্র জর্য 

আকরা পি বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য উন্মখু।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর কারম্বমর্ হে লা হরাজা িম্বলর্, "আমরা এই গুরুত্বপূর্ ন থবথিমালা, র্া 

থর্র্ নাতকর্র ভুিকভাগীকের মর্ নাো থফথরকয় হেওয়ার বযাপাকর অকর্ক্ েরূ র্াকব, স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যবাে জার্াই। ঘথর্ষ্ঠ সঙ্গী সথ িংসতা শারীথরক্, বাচথর্ক্, এবিং অি ননর্থতক্ 

 কয় িাকক্। থবথিমালাটি ভুিকভাগীকের মুক্তি প্রোর্ ক্রকব র্া থর্ক্তিত ক্রকব হর্ তারা হর্র্ তাকের 

জীবর্ ও ভথবষ্যৎ পুর্গ নির্ ক্রকত পাকর।"  

  

থবথিমালা S.1555A/A.465-A থর্বথন্ধত এক্জর্ হভািাকরর র্াম টিক্ার্া জর্গকর্র ক্াে হিকক্ 

হগাপর্ রাখার প্রক্তিয়া স জ ক্রকত থর্ব নাচর্ আইর্ সিংকশাির্ ক্কর। পূকব ন, এই তিয প্রক্াশ র্া 

ক্রার জর্য পাথরবাথরক্ সথ িংসতার থশক্ার বযক্তিকক্ হক্ািন অর্নাকরর জর্য সুথপ্রম হক্াকিন আকবের্ 

ক্রকত  কতা। এখর্, পাথরবাথরক্ সথ িংসতার থশক্ার বযক্তি চার বেকরর জর্য তার হভািার থর্বন্ধর্ 

তিয হগাপর্ রাখা সরাসথর থর্ব নাচর্ হবাকর্নর সাকি থর্ক্তিত ক্রকত পারকব।  

  

বসম্বর্টর হজলম্বর্ার মাইবর িম্বলর্, "পাথরবাথরক্ সথ িংসতার ভুিকভাগীকের হভািাথিক্ার প্রকয়াগ 

ও থর্কজকের বযক্তিগত থর্রাপত্তার মকিয বাোই ক্রকত  ওয়া উথচত র্া। আমরা চাই সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসী আমাকের গর্তকে ভূথমক্া রাখুক্; ভকয়র ক্ারর্ অপসারর্ ক্কর, এই আইর্টি 

আমাকের থর্ব নাচকর্ ভুিকভাগীকের তাকের ক্ণ্ঠস্বর খুাঁকজ পাওয়া ও বযব ার স জতর ক্রকব এমর্ 

আশা ক্রথে।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর র্াইবল হরাক্তজক িম্বলর্, "হক্াকর্া ভুিকভাগীর থর্কজকের থর্র্ নাতর্ হিকক্ 

রক্ষা ক্রার জর্য তাকের হভািাথিক্ার থবসজনর্ থেকত  ওয়া উথচত র্া। এই আইর্টি থর্ক্তিত ক্রকব 

হর্ পাথরবাথরক্ সথ িংসতার ভুিকভাগীরা হর্র্ র্যার্য ও স জ উপাকয় তাকের হভািার থর্বন্ধর্ 

থবস্তাথরত হগাপর্ রাখকত পাকর র্াকত ক্কর তারা থবর্া ভকয় হভাি থেকত পাকর। সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর থর্রাপত্তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য এই অথত গুরুত্বপূর্ ন থবথিমালাকক্ আইর্ থ কসকব 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রশিংসা ক্রথে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি (New York State, NYS) অথফস ফর েয থপ্রকভর্শর্ অফ হর্াকমথেক্ 

ভাকয়াকলন্স (Office for the Prevention of Domestic Violence (OPDV) বতনমাকর্ হেকশর 

এক্মাত্র থর্ব না ী পর্ নাকয়র হেি একজক্তন্স র্ারা পাথরবাথরক্ সথ িংসতার থবষ্কয় থর্কবথেত। থর্উ ইয়ক্ন 

হেকির হর্াকমথেক্ অযান্ড হসক্সুয়াল ভাকয়াকলন্স  িলাইর্ (Domestic and Sexual Violence 

Hotline) 24/7 উপলভয িাকক্ 800-942-6906 (ক্ল), 844-997-2121 (হিক্সি) বা @opdv.ny.gov 

(চযাি)। গত বের, হেি ও স্থার্ীয়  িলাইকর্ স ায়তার জর্য 250,000 এর হবথশ হফার্ একসকে।  

  

এোিাও অথফস অফ থভক্টিম সাথভনকসস (Office of Victim Services) 200 এর হবথশ সম্প্রোয়-

থভথত্তক্ হপ্রাগ্রাকমর এক্টি হর্িওয়াকক্নর অি নায়র্ ক্কর র্া অপরাকির থশক্ার ও তাকের পথরবাকরর 

জর্য সরাসথর হসবা প্রোর্ ক্কর। এোিাও হপ্রাগ্রামগুথল হর্কক্ার্ অপরাকির থশক্ার বযক্তিকক্ 

ক্ষথতপূরর্ ও একজথর্কসর ক্াে হিকক্ অর্যার্য সা াকর্যর জর্য আকবের্ ক্রকত সা ার্য ক্কর, র্া 

এমর্ বযক্তির জর্য এক্টি থর্রাপত্তা জাল র্াকের আকরা হক্াকর্া শক্তিসম্পে হর্ই।  

http://www.ovs.ny.gov/connect
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